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Opnieuw startersrecord in Limburg 

Neerwaartse spiraal in Limburgse economie 

In de loop van het voorbije jaar viel onze conjunctuurbarometer systematisch terug. Zowel op 
korte als op middellange termijn lijkt  hier geen verandering in te komen. “Limburg is en blijft 
een exportprovincie bij uitstek. Het is opnieuw de export die de terugval in de bouw en 
automobielsector kan opvangen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – 
Kamer van Koophandel Limburg. 
 
Neerwaartse tendens 
Tussen december 2017 en december 2018 verloor onze conjunctuurbarometer 14.9 
indicatorpunten. De winst van 2017 (18.99 indicatorpunten) werd hiermee bijna volledig teniet 
gedaan. De neerwaartse tendens blijft nog even duren en het ziet er niet naar uit dat dit op 
korte termijn zal veranderen.  
 
Gelukkig is er nog de export 
Het goede nieuws valt deze maand bij de export, toerisme en starters te rapen. De export levert 
een zeer betrouwbare steun aan het conjunctuurverloop, waardoor de schade beperkt blijft. 
Binnen toerisme klaart de hemel stilaan op. De stagnatietendens lijkt hier stilaan overwonnen. 
De starters blijven records breken. Voor het eerst zien we in onze tabellen meer dan 1.000 
starters in één maand.  
 
Donderwolken zien we echter opduiken in de bouw- en automobielsector. Vooral het aantal 
inschrijvingen van nieuwe personenwagens blijft substantieel onder het niveau van vorig jaar 
en dit kan niet langer gecompenseerd worden door de bedrijfsvoertuigen. In de bouwsector 
dreigen boven alle segmenten stilaan donkere wolken. Wat de arbeidsmarkt betreft ligt de 
totale werkloosheid nog 5,76% onder het niveau van vorig jaar.  
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Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB 
(februari 2019 – juni 2019) 
 

 
Bron: Voka – KvK Limburg & NBB 
In samenwerking met Prof. dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een 
prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve realisaties betreffende de 
bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en internationale handel. 
Hiermee is de Voka-KvK Limburg – indicator een goede aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale 
Bank van België, welke peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders omtrent het conjunctuurverloop. Met 
andere woorden, de Voka-KvK Limburg – indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de 
verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit. 
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Starters opnieuw in de startblokken voor record 
We sloten 2018 af met een recordjaar voor onze starters. In de topmaand oktober telden we 
toen net geen 1.000 starters. Dit jaar kondigt zich weliswaar nog veelbelovender aan, want in 
januari schoten 1.1170 Limburgse start-ups uit de startblokken. Geen enkele maand deden we 
beter in onze provincie. 
 
Tabel: aantal starters in Limburg 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 YtY 

januari 457 527 407 765 866 932 1117 19,85% 

februari 267 291 387 470 413 463   

maart 273 282 319 365 384 507   

april 461 506 631 694 664 706   

mei 323 284 331 391 436 478   

juni 230 221 276 283 419 456   

juli 436 473 604 580 705  667   

augustus 200 252 341 369 434 424   

september 211 211 364 413 504  613   

oktober 506 573 781 811 693 999   

november 275 284 341 411 374 512    

december 231 261 336 363 304 431    

Tussentijds totaal 457 527 407 765 866 932 1117 19,85% 

Jaartotaal 3870 4165 5118 5915 6196 7188    

 

 

 
Bron: Voka – KvK Limburg 
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Export biedt sterke schouders 
De export blijft bevestigen. De significant opwaartse trendpatronen die vorige maand 
gerapporteerd werden blijven behouden. In de vergelijkbare periode van vorig jaar waren deze 
trends ook positief maar nog enigszins vlakker. 
 
Beide year-to-year differentials  blijven sterk positief en nemen zelfs nog in omvang toe ten 
opzichte van de vorige maand. De marge voor de exportwaarde loopt op tot 37.18%. In de twee 
voorafgaande maanden werden waarden van gemiddeld 25% gerapporteerd.  De marge voor de 
attesten wint opnieuw wat terrein en stijgt van 5% vorige maand tot 7.25% nu. Hiermee is een 
belangrijk gedeelte van de terugval ten opzichte van twee maanden geleden opnieuw 
gecompenseerd.  
 
De exportmotor blijft op volle toeren draaien en levert zeer betrouwbare steun aan de regionale 
conjunctuurontwikkeling. Niets wijst op mogelijke omslaggevaren op korte of middellange 
termijn. 
 
Bouw verliest veel kracht  
Vier van de vijf trends blijven positief maar wijzen de facto eerder op stagnatietendensen. De 
enige significante trend zien we bij het verwachte verloop van het aantal vergunningen 
residentiële nieuwbouw en deze trend is negatief. Voor het eerst in lange tijd worden alle 
differentials negatief. Vorige maand konden nog drie substantieel positieve marges 
gerapporteerd worden. Drie maanden geleden waren alle marges nog positief.  
 
De marge voor het aantal vergunningen residentiële nieuwbouw viel vorige maand onverhoopt 
terug van  26% tot een opvallend negatieve -6%. Deze maand glijdt de marge verder af tot -30.2%. 
De terugval die zich vorige maand liet voelen met betrekking tot de marge voor de te realiseren 
oppervlakte residentiële nieuwbouw zet zich eveneens nadrukkelijk verder door. Vorige maand 
bleef de differential nog solide positief (21.26%), nu valt ook hier een negatief cijfer te noteren (-
5.47%). De  negatieve omvang van deze marge mag dan nog relatief beperkt zijn, de terugval ten 
opzichte van de 21.26% van vorige maand is dat allesbehalve.   
 
Gelijkaardige drastische krimpbewegingen manifesteren zich met betrekking tot het aantal 
vergunningen residentiële renovatiebouw en te realiseren niet residentiële volumes. De marge 
voor de vergunningen residentiële renovatiebouw verliest zowat 22 procentpunten en valt terug 
van 8.42% vorige maand tot -13.55% nu. De te realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw 
vallen terug onder het niveau van de vergelijkbare periode van vorig jaar. De differential strandt 
op  -5.51%. Deze eerder beperkt negatieve waarde impliceert wel een terugval van maar liefst 60 
procentpunten ten opzichte van vorige maand. Toen werd hier nog een positieve marge van 
54.75% gerapporteerd. De enige marge die enige neiging tot stabiliteit vertoont is die voor de niet 
residentiële nieuwbouwvergunningen  (-23.38%). Spijtig genoeg zat deze marge vorige maand 
ook al zwaar in de rode zone (-25.52%).  
 
De bouwactiviteit laat het afweten. Vorige maand werd reeds gesuggereerd dat deze 
mogelijkheid er op middellange termijn zeker inzat. Nu blijkt duidelijk dat deze timing aan 
herziening toe is. Een uitgesproken rem op de regionale conjuncturele ontwikkeling kan 
voorlopig niet ontkend worden. Het is zeer de vraag of deze evolutie op korte termijn kan gekeerd 
worden want we stellen in alle segmenten een terugval vast. 
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Automobiel verder op de rem 
In de automobielsector worden beide trends significant negatief. Deze omslag is typisch voor de 
post-salon periode. Beide trends zijn qua intensiteit quasi identiek aan die van twaalf maanden 
geleden. 
 
De marge voor de bedrijfsvoertuigen blijft positief (5.83%) maar wordt zowat gehalveerd in 
vergelijking met de vorige twee maanden. Toen werd gemiddeld een waarde van 12.3% 
gerapporteerd. Bij de personenwagens stellen we een lichte verbetering ten opzichte van vorige 
maand (-3.59%) vast maar van enige aanzet tot fundamenteel opwaartse kentering kan nog niet 
echt gesproken worden. 
 
Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens blijft substantieel onder het niveau van 
een jaar geleden. De expansie van het aantal inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen blijft overeind 
maar verliest duidelijk armslag. Op middellange termijn volstaat dit effect niet meer om de 
terugval van de personenwagens te compenseren.  
 
Toerisme voorbij stagnatie 
De significant opwaartse trendpatronen blijven overeind voor de vier segmenten. Voor 
aankomsten en overnachtingen zijn de trends qua intensiteit sterk analoog aan die van twaalf 
maanden geleden. Voor beide bezettingsgraden (hotels en alle logies) verlopen de huidige trends 
opvallend steiler dan in dezelfde periode van vorig jaar.  
 
De marges voor aankomsten en overnachtingen vertonen een stevige aangroei in vergelijking 
met de vorige maanden. De differential van de aankomsten viel in de loop van de voorbije 
maanden terug van 4.15% tot 2.6% vorige maand. De huidige waarde loopt opnieuw op tot 4.47%.  
De evolutie van de differential voor de overnachtingen vertoont eveneens een omslag van een 
marginale 0.67% vorige maand tot 4.57% nu. De marge voor de bezettingsgraad van de hotels 
neemt verder toe tot 7.82 procentpunten. Vorige maand werd nog 5.84 gerapporteerd. De 
differential voor de bezettingsgraad alle logies valt daarentegen terug van 4.07 procentpunten 
vorige maand tot 3.05 procentpunten nu.  
 
Binnen de toeristische sector wordt de stagnatietendens die zich reeds enkele maanden 
manifesteerde stilaan overwonnen. Vooral bij de evolutie van het aantal aankomsten en 
overnachtingen is een sterke herneming in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar waar 
te nemen.  
 
 
Arbeidsmarkt stagneert 
In de arbeidsmarkt blijven alle trends neerwaarts gericht. De trend in het verloop van het aantal 
vrouwelijke werklozen verliest zijn significantie en vertoont de neiging vrijwel volledig uit te 
vlakken. Voor de mannen behoudt de werkloosheidstrend zijn significantie. Per saldo vertoont 
ook de totale werkloosheid in de loop van de volgende zes maanden een uitvlakkend neerwaarts 
verloop. 
 
De marges blijven tamelijk dicht in de buurt van de waarden die vorige maand gerapporteerd 
werden. De marge voor het aantal mannelijke werklozen (-4.49%) wordt een beetje kleiner dan 
vorige maand (-5.32%). Voor de vrouwen mag opnieuw een quasi stagnatie op het niveau van de 
voorafgaande maanden (gemiddeld 7.6%) vastgesteld worden. De marge strandt nu op -7.13%.  De 
totale werkloosheid blijft -5.76% onder het niveau van vorig jaar.  
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Johann Leten besluit: “Onze conjunctuurbarometer waarschuwde al verschillende maanden 
op rij voor een terugval en dit zien we opnieuw bevestigd in de cijfers. Zeker de 
automobielsector en de bouw moeten we nauw opvolgen. Gelukkig kunnen toerisme en onze 
export de schade binnen de perken houden. Dat er een kink in de kabel zit kunnen we niet 
meer ontkennen. Anderzijds zien we nog steeds groeipotentieel bij de startende 
ondernemingen. Zij blijven vers bloed in onze economie pompen. In snel veranderende tijden 
waarbij digitalisering, levenslang leren, circulaire economie,… concrete vorm krijgen moeten 
we onze ondernemingen klaarstomen voor hun toekomst. Laten we de hand reiken om met 
alle sociale partners aan dezelfde koord te trekken en te kiezen voor vooruitgang binnen een 
gedragen overlegmodel.” 
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Overzicht deelindicatoren 
 

SECTOREN TREND YEAR-TO-YEAR DIFF.  
1. Export 

Exportwaarden 
Exportattesten  

 
↑ 
↑ 
 

 
37,18% 
7,25% 

2. Bouwsector 
Residentiële nieuwbouw: aantal 
Residentiële nieuwbouw: oppervlakte 
Residentiële renovatie: aantal 
Niet-residentiële nieuwbouw: aantal 
Niet-residentieel: volume 

 
↓ 
↑ 
↑ 
↑ 
 

 
-30,20% 
-5,47% 
-13,55% 
-28,38% 
-5,51% 
 

3. Automobielsector 
Bedrijfsvoertuigen 
Personenwagens + dubbel gebruik 

 
↓ 
↓ 
 

 
5,83% 
-2,99% 
 

4. Toerisme 
Aankomsten 
Overnachtingen 
Bezettingsgraad hotels (excl 4 sterren) 
Bezettingsgraad alle logies (excl 4 sterren) 

 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
 

 
4,47% 
4,57% 
7,82% 
3,05% 
 

5. Arbeidsmarkt 
Werkloosheid mannen 
Werkloosheid vrouwen 
Totaal 

 
↓ 
↓ 
↓ 
 

 
-4,49% 
-7,13% 
-5,76% 
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